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Poslanie

SME TU PRETO, ABY BOLI BOŽOU LÁSKOU
 CEZ NÁS MENENÉ ŽIVOTY ĽUDÍ.

“Vy ste soľ zeme. Vy ste svetlo sveta.”

Hodnoty

PRIJATIE

VĎAKA PRIJATIIU, KTORÉ NÁM BOH V KRISTOVI PONÚKA,
PRIJÍMAME INÝCH. - Rim. 15:7

PRÍTOMNOSŤ BOŽIA

NADPRIRODZENÉ BOŽIE PÔSOBENIE V KAŽDOM
Z NÁS A CEZ NÁS. - Rim. 8:11

ZROZUMITEĽNOSŤ

KOMUNIKOVANIE NEMENNÝCH BOŽÍCH PRÁVD
ZROZUMITEĽNÝM SPÔSOBOM. - 1 Kor 9:19-23

PROGRES

CELOŽIVOTNÝ POSTOJ NAPREDOVANIA V KAŽDEJ OBLASTI
NÁŠHO ŽIVOTA A SLUŽBY. - 1 Tim 4:15

EXCELENTNOSŤ

BOH DAL ČLOVEKU TO NAJVZÁCNEJŠIE ČO MAL,
PRETO AJ MY CHCEME DAŤ TO NAJLEPŠIE. - Mt 5:16



Vízia 2020

 

BRATISLAVA CITY CHURCH ACADEMY

duchovný a praktický tréning
služobníkov podľa obdarovania

 

DOMOV

miesto, kde každý dostane príležitosť 
slúžiť svojím darom

 

ZALOŽÍME TRI ZBORY

jeden zbor pôsobiaci
vo viacerých lokalitách

 

VYBUDUJEME KRESŤANSKÉ CENTRUM

miesto (budova), ktorá bude slúžiť 
zboru a komunite

 

PRAKTICKY POŽEHNÁME NAŠU 
KOMUNITU A INÉ CIRKVI

Global Leadership Summit a iné



Služby

Besiedka

Detská služba v zbore prebieha paralelne s nedeľnými bohoslužbami. Po 
chválach v kinosále odchádzajú deti do spoločnej triedy na detské chvály. Tie 
sú pevnou súčasťou besiedky, pričom sa snažíme, aby nešlo len o spievanie 
detských piesní, ale učíme deti prichádzať do Božej prítomnosti. Následne 
prebieha besiedka v 4 samostatných skupinách, rozdelených podľa veku:

 Drobčekovia: 2-4 roky
 Predškoláci: 4-7 rokov
 Boží stopári: 7-10 rokov
 TeenSpace: 10-14 rokov

Celkovo navštevuje nedeľnú besiedku 70-80 detí, ktorým sa venuje približne 
20 dospelých. Teenageri z Teenspace sú už vedení k tomu, aby v rôznych 
intervaloch pomáhali v nižších triedach a učili sa tak službe a zodpovednosti.

Okrem pravidelných stretnutí počas školského roka sme pokračovali v spoločných 
besiedkach aj počas letných prázdnin. Aj keď je besiedka primárne orientovaná 
na deti z nášho zboru, snažíme sa osloviť aj ich neveriacich kamarátov či 
spolužiakov. Okrem budovania vzťahov (čo je hlavným cieľom väčšiny mimo-
zborových besiedkárskych aktivít) je aj ich vzájomná interakcia s deťmi z iných 
zborov či bez vyznania žiadúca a vítaná.

Medzi spomínané aktivity patria prespávačky (v r. 2016 boli tri, priemerne sa 
na nich zúčastnilo okolo 30-40 detí), dievčenské TeenSpace nocovačky, tábor 
v Hoteli Spojár v Ždiarskej doline (65 účastníkov), výlety (v okolí Bratislavy), 
kreatívne popoludnie. V spolupráci s Detskou misiou sa nám podarilo tiež 
zorganizovať jednodňový kurz pre pracovníkov s deťmi a tri výročné stretnutia.

Naše výzvy do budúceho roka sú:
- zabezpečiť plynulý prechod detí z TeenSpace do WIDELIFE
- užšia komunikácia a spolupráca s WIDELIFE a EXITOM
- získať nových učiteľov a pomocníkov
- interaktívne prepojiť rodičov detí s učiteľmi
- zmysluplne rozbehnúť besiedkovú internetovú stránku



Za svoje sme prijali motto Detskej misie: “Naša budúcnosť závisí od toho, čo 
vkladáme do detí v súčasnosti”. To sme sa snažili nasledovať a podriadiť tomu aj 
naše aktivity počas minulého roka. 

V nasledujúcom roku sa budeme snažiť naďalej napĺňať uvedené motto                       
a pokračovať v osvedčených spomínaných aktivitách. Okrem toho chystáme 
kurz Efektívne vyučovanie detí, víkendovku, besiedkársky výlet do niektorého zo 
zborov AC na Slovensku, spoluprácu s ďalšími zbormi v Bratislave na prípravách 
spoločných detských aktivít.
     vedúci služby: Maroš Balogh
     kontakt: maros.balogh@gmail.com

Hľadači pokladov

Evanjelizačný klub Hľadači pokladov prebieha na základnej škole Komenského 
v Rači už siedmy rok v rámci krúžkovej činnosti. Na klub prichádza približne 50 
detí prvého stupňa. Pravidelne tu slúžia dve celé rodiny s troma deťmi (Letkovci) 
a štyrmi deťmi (Chovancovci) a 5 ďaľších vzácnych služobníkov.

Témou pre tento školský rok je: “Keď Ježišovi prednosť dám, stop hriechu zakričím, 
s Ním na to mám”. Naším cieľom je privádzať deti do Ježišovej prítomnosti                  
a nechať Ho robiť pri nich Jeho dielo. Vedieme deti k správnym rozhodnutiam       
a k poznaniu úžasných dôsledkov týchto rozhodnutí. Vždy po klube oslovujeme 
aj rodičov s tým istým posolstvom (cez e-mail) a vedieme ich k tomu, aby                      
s deťmi doma pokračovali v poznávaní Kráľa kráľov.
     
     vedúci služby: Oľga Chovancová
     kontakt: olga@chovanec.org

Widelife

Služba W!DEL!FE sa venuje práci s teenagermi vo veku od 13-19 rokov. Naše 
stretnutia sa uskutočňujú pravidelne každý piatok o 17:00 na Sreznevského 2, 
ktoré navštevuje pravidelne od 20-40 mladých ľudí. Počas roka tiež organizujeme 
mimoriadne stretnutia W!DEL!FE in the streets, W!DEL!FE víkendovky a tábor 
W!DEL!FE camp. 

Počas uplynulého roka sme sa snažili spraviť z W!DEL!FE miesto, kde sa budú 
teenageri cítiť dobre, cítiť prijatí, kde budeme môcť spoločne budovať vzťahy 



a viesť ich ďalej na ich osobnej ceste k Bohu. Chceli sme však, aby sme tu 
neboli len sami pre seba a preto sme vďační že sa nám podarilo organizovať 
akcie, kde sme mohli stretnúť ľudí z mimocirkevného prostredia a rozprávať sa 
s nimi. Takýto bol napríklad Deň pre Oravskú Lesnú počas W!DEL!FE campu 2016 
a koncom roka stretnutia W!DEL!FE in the streets (upratovanie v okolí Istropolisu, 
návšteva domovu dôchodcov). Veríme že sa nám takýmto spôsobom podarí 
posúvať vzťah s Bohom aj počas roku 2017 a zároveň prinášať Boha na miesta, 
kde je to potrebné. Taktiež nás čaká viacero zmien v oblasti vedenia WL, preto 
Vás prosíme a ďakujeme za Vaše modlitby za veci ktoré budeme tento rok na 
W!DEL!FE zažívať. 
   vedúci služby: Daniela Synovcová, Jimmy Synovec,
                William Kadlečík, Richard Danel
   kontakt: widelife@bratislavacitychurch.sk, 
     www.widelife.sk

Exit

EXIT sa v rámci BCC aktívne a systematicky venuje práci s vysokoškolákmi 
a mladými pracujúcimi s dôrazom na vekové rozmedzie od 18 do 30 rokov. 
Pravidelné stretnutia sa konajú vždy v pondelok od 18:30 v Istropolise. Priemerná 
účasť na stretnutiach je okolo 150 mladých ľudí, z toho zhruba polovicu tvoria 
mladí z nášho spoločenstva. Zvyšok sú mladí z iných zborov či študenti z iných 
miest. Hlavným vedúcim exit.u je Tomáš Štrba, ktorý je zároveň druhým pastorom 
Bratislava City Church.

Posledný rok bolo pre nás hlavným cieľom posilnenie kľúčového vodcovského 
tímu (tzv. exit core tím) čo sa nám vďaka Bohu podarilo dosiahnuť. Po štyroch 
rokoch aktívnej služby Tomáša Štrbu ako hlavného vedúceho exit.u prichádza 
tento rok k postupnému odovzdávaniu vedenia tejto služby kľúčovému tímu, 
ktorý sme tento rok budovali. Exit bude od septembra 2017 teda viesť úzky 
tím vedúcich (cca 5 ľudí), ktorí budú mať na zodpovednosti koordináciu a víziu 
služby. Je to oproti tradičnému modelu vedenia zmena. Veríme však, že táto 
zmena prinesie novú čerstvosť a nové obdobie pre túto službu. Ďakujeme za 
Vaše modlitby, ktoré v tomto období veľmi potrebujeme.

    vedúci služby: Tomáš Štrba
    kontakt: tomas@bratislavacitychurch.sk   
     (0918070313), www.exitklub.sk



BIF 

Bratislava International Fellowship je medzinárodným spoločenstvom, ktoré 
je súčasťou vízie BCC. Naším zámerom je slúžiť anglicky hovoriacej komunite 
a stať sa domovom pre cudzincov a anglicky hovoriacich návštevníkov. Počas 
minulého roka sme slúžili viac ako desiatim národnostiam z rôznych kútov 
celého sveta. Šesť vzácnych ľudí sa dalo taktiež pokrstiť. Jednou z radostných 
vecí je aj tento rok rastúca stabilná základňa členov, ktorí už BIF nazývajú svojím 
domácim zborom.
BIF sa stretáva na bohoslužbách každú nedeľu ráno o 10.00 v Istropolise 
v miestnosti PS4, nasleduje čas v komunite, pri občerstvení a rozhovoroch. 
Okrem toho prebiehajú každý utorok biblická štúdijná skupinka. Narástol taktiež 
počet ľudí zapojených do služby a vedenia. Od januára 2017 vedie na polroka 
službu pastor Jack Richards, zatiaľ čo Sheldon a Anna Armitage s rodinou sú na 
misijnom sústredení v Kanade.
     vedúci služby: Jack Richards
     kontakt: info@bif.sk, www.bif.sk
  

Misijný team

Misionár Piner povedal: “Choď, pošli, alebo neposlúchni.” Keď si spoznal Ježiša 
ako svojho Pána, si poslaný a je na tebe ako sa rozhodneš. Náš tím v tomto zbore 
pracuje pre misiu a podporuje ju svojou službou. Môžete nás vidieť na akciách, 
kde sme pripravený pomáhať tomu, aby ste aj vy mohli prispieť na misiu Vašimi 
modlitbami a financiami, ktoré ste dostali od Boha, ale aj zúčastniť sa krátkodobej 
misie. Počas roka sme sa niekoľkokrát stretli a pripravovali služby na nedele a tiež 
stredy k modlitbám. Náš tím sa tento rok rozrástol o niekoľko služobníkov, za 
čo sme veľmi vďační. V lete bol vyslaný 12-členný tím do indiánskej rezervácie 
v Južnej Dakote k Romanovi a Barborke Lachovým s deťmi, kde mohli spolu               
s nimi slúžiť. Modlitbami podporujeme aj Jozefa a Bohunku Brenkusových 
s deťmi v Indii a tiež Johna a Daralenu Beanových z USA, ktorí pracujú medzi 
rómami na Slovensku. 
Pozývame Vás, aby ste misiu videli ako nádherný obraz z mozaiky, do ktorého 
môžete aj vy vložiť vašu modlitbu, financie, či opustiť pohodlie, ísť a tak vytvoriť 
spoločné dielo, kde sa ľudia menia a spoznávajú Ježiša! 

     vedúci služby: Vladimír Lacho
     kontakt: vladimir.lacho@gmail.com



BCC Worship

Služba BCC Worship zabezpečuje chvály počas všetkých stretnutí BCC - nedeľné 
zhromaždenie, ex:t, W!DEL!FE, BIF, besiedka. BCC Worship tvorí približne 60 
dobrovoľníkov, ktorí pravidelne na týchto stretnutiach hrajú, či spievajú. Taktiež 
príležitostne slúžime mimo nášho zboru na kresťanských festivaloch, v zboroch   
a akciách na Slovensku a v Českej republike. Mali sme zároveň aj vzácnu možnosť 
pomáhať ďaľším chválospevovým teamom, ktoré nás požiadali o pomoc pri 
rozvoji a zlepšení ich služieb. Našou túžbou je viesť ľudí ku chvále Boha, do Božej 
prítomnosti a do postoja uctievania ako životného štýlu. 

Počas roka 2016 sme pokračovali vo veciach, ktoré sme ako nové vedenie BCC 
Worship začali tvoriť a sme vďační za každý čas chvál, ktorý sme mohli zažiť 
aj v domácom zbore, či mimo neho. Teší nás že ľudia túžia zažívať Boha viac                     
a viac aj skrze chvály, skrze ich postoj. My sami sme chceli priniesť viac jednoty 
do teamu, preto sme sa stretávali na pravidelných team-nightoch, kde sme sa 
modlili a spolu ako chválospevka prichádzali pred Boží trón. Taktiež sme túžili sa 
viac venovať písaniu piesní a práve preto sme sa rozhodli ako našu prioritu na rok 
2017 stanoviť nahratie nového CD! Veríme že aj toto CD prinesie nové nápady, 
kreativitu a to, čo má Boh na srdci nielen pre náš zbor, ale aj pre celé Slovensko, 
strednú Európu. Ďakujeme za Vaše modlitby!

               vedúci služby: Ewa Sipos, Peťo Lazový, Richard Danel
               kontakt: bccworship@bccworship.sk

Technické tímy

V BCC máme viacero technických tímov, ktoré sa starajú o technické zabezpečenie 
pravidelných stretnutí v kinosále, ako aj na iných akciách.



BCC:media team sa skladá z dvoch sekcií. Projekcia má na zodpovednosť 
premietanie cez projektor počas bohoslužieb (texty piesní, powerpoint ku kázni, 
oznamy, videá a pod.).
Online prenos zabezpečuje vysielanie bohoslužieb naživo na internete (BCC 
Youtube kanál), aby ktokoľvek a kdekoľvek mohol v priamom prenose sledovať 
naše bohoslužby (aj v zahraničí).

BCC:lights team zabezpečuje osvetľovanie a tým umožňuje, aby bolo vždy 
viditeľné to, čo je podstatné a zároveň sa pomocou svetiel snažíme vytvoriť 
prijemné prostredie.

BCC:sound team zabezpečuje ozvučovanie stretnutí. Tím tvorí takmer 
10-členná skupina pravidelne sa striedajúcich ľudí, ktorí pripravujú celú techniku 
a ozvučujú nedeľné bohoslužby, exity, modlitby a iné akcie, ako napr. výjazdy 
BCC Worship, či ozvučenie konferencie GLS.

BCC:support team je veľmi dôležitý tím, ktorý pomáha pri príprave a rozložení 
svetiel a zvukového systému, ako aj iných potrebných veciach na pravidelných 
stretnutiach vždy 2,5 hodiny pred začiatkom. 

Rok 2016 bol pre nás všetkých veľkou výzvou. Po dlhšom období stagnácie 
potreboval náš zbor vykročiť novým smerom aj v technickej oblasti a zmeniť 
systém ozvučovania. Potrebovali sme predovšetkým zostaviť tím zvukárov. 
Prechod na nový spôsob ozvučovania bol príjemný a jednoduchý, vyžadovalo 
to však veľa úsilia. Vďaka tomu sme mohli našu službu posunúť na novú úroveň. 
Možnosť zapojiť sa dostalo viacero ľudí, ktorí sa s ochotným srdcom pripojili do 
služby a postavili sa tak do medzery. Pred nové výzvy bola postavená aj služba 
osvetľovačov, kde sme tiež prešli na nový spôsob osvetľovania. Nové kreatívne 
nápady spojené s novým dizajnom na pódiu vytvorili v kinosále príjemnejšie 
a krajšie prostredie. Projekcia má k dispozícii profesionálny software, ktorý nám 
veľmi zjednodušil prácu a otvoril nové možnosti služby.

Na rok 2017 máme niekoľko priorít. Najväčšou výzvou je zjednotenie všetkých 
spomínaných tímov pod spoločnú víziu. Plánujeme vytvoriť jednotný koncept, 
investovať a povzbudzovať ku kreativite a tak zlepšovať podmienky aj pre 
ostatné služby. Pre online prenos potrebujeme zakúpiť nové kamery s cieľom 
zlepšiť kvalitu vysielania. Túžbou nás všetkých je robiť našu prácu tak kvalitne                          
a zodpovedne, aby naša práca uľahčila a spríjemnila spoločný čas v Božej blízkosti 
a priniesla slávu Bohu.
     vedúci služby: Ľuboš Ilušák
     kontakt: lubos@bratislavacitychurch.sk



Služba ženám

Služba ženám má ambíciu osloviť ženy a dievčatá všetkých vekových kategórií. 
V tejto službe si uvedomujeme, že ženy môžu svoju lásku a nadšenie pre Boha 
veľmi prirodzene preniesť do svojho okolia.
V roku 2016 sme zorganizovali 7 stretnutí rôzneho formátu. Tri stretnutia boli 
v nedeľu poobede na Sreznevského ulici - s Ester Kriškovou na tému Radosť byť 
ženou, stretnutie s odborníčkou zaoberajúcou sa narušenou komunikačnou 
schopnosťou Silviou Javorníkovou Strakovou. Po letnej prestávke sme mali 
stretnutie s Miriam Lehockou a jej mamičkou Zlatkou Lachovou. 

V apríli sme zorganizovali väčšie stretnutie v kinosále Istropolisu s misionárkou 
Annie McCarffrey. Téma srdce plné slobody takmer zaplnila celú kinosálu. V júni 
sme už tradične strávili víkend vo Svätom Jure. Hosťom stretnutia bola Natália 
Luptáková a témou bola kniha Rút.

Zároveň sme rozbehli projekt pravidelných neformálnych stretnutí v piatok 
o piatej v M&S café v nákupnom centre Eurovea. Náš minuloročný projekt “darček 
pre priateľku” sa taktiež stretol naozaj s veľkým ohlasom. Spolu sme tieto darčeky 
zabalili a sledovali, koľko požehnania priniesol nám v zbore, ako aj ženám na 
východe, ktorým sa venujú misionári Beanovci.

Náš posledný minuloročný projekt bol Adventný večer BCC. Naše predvianočné 
stretnutie sme zo zborového domu presunuli do Istropolisu. Súčasťou poobedia 
bol krásny adventný koncert spojený s poďakovaním služobníkom, charitatívny 
predaj ručných výrobkov ako aj príjemné stretnutia vo foajé kinosály.

     vedúci služby: Dáša Laurovičová
     kontakt: laurovicova@gmail.com

Služba ženám vo väznici
 
Služba je určená asi tridsiatim ženám vo výkone trestu v ženskej väznici v Nitre. 
Zapojených je do nej desať sestier rozdelených v trojčlenných tímoch, ktoré sa 
striedajú. Služba prebieha pravidelne raz do mesiaca vo štvrtok pod dozorom 
väzenského pastora, trvá dve hodiny. Cieľom našej služby je hovoriť evanjelium, 
priniesť posolstvo lásky, modliť sa za vnútornú slobodu a potreby žien zavretých 
vo väznici, viesť ich k pokániu a k tomu, aby prijali Ježiša ako Pána a Spasiteľa. 



Po 1,5 roku sa nám podarilo vytvoriť si s niektorými ženami osobný vzťah, 
viditeľne sa rozvinul aj ich vzťah s Bohom. Tie, ktoré predtým neverili, začali mať 
záujem o Boha, všetky vždy chcú aby sme sa na konci služby za ne modlili. Náš 
zámer je, aby bolo čo najviac žien spasených, aby keď budú prepustené našli 
domov v kresťanskom spoločenstve, žili život s Bohom a nevracali sa viac                                       
k starému spôsobu života (Rim.10:14-15).
 
     vedúci služby: Ana Ivanova
     kontakt: calamarana@yahoo.com

Ďakujeme

Spolu v BCC slúži viac ako 150 dobrovoľníkov. Služba cirkvi je postavená na 
dobrovoľníkoch, ktorí podľa svojho obdarovania dávajú k dispozícii svoje talenty, 
čas i zdroje preto, aby sme spolu naplnili poslanie, ktoré nám Boh dáva. 

Ďakujeme – bez Vás by to nešlo!

V tomto momente sa chceme poďakovať všetkým tímom, ktoré sa podieľali na 
pravidelnej službe BCC v roku 2016. Boli to:

 •  USPORIADATEĽSKÝ TÍM A ŠATŇA
 •  KONTAKTNÝ TÍM
 •  POHOSTINNÝ TÍM – OBČERSTVENIE
 •  TÍM NA PRÍPRAVU VEČERE PÁNOVEJ
 •  KNIŽNICA
 •  TLMOČNÍCKY TÍM
 •  PREDMANŽELSKÁ PRÍPRAVA
 •  TÍM KONFERENCIE GLS

Nenahraditeľnú pastoračnú rolu v našom živote zohrávajú tiež skupinky, či exit 
molekuly, a teda malé spoločenstvá fungujúce na pravidelnej báze stretávania sa 
za cieľom spoločného štúdia biblie a prehlbovania vzájomných vzťahov.



PRÍJMY:

Nedeľné zbierky     75 340,40
Prijaté dary na účet     57 981,07
Prijaté dary na eXit     10 677,02
Prijaté dary na BIF      6 453,36
Príjem na tábory     25 632,00
Príjem na misiu SK a zahraničie    8 611,00
Príjem z RC za prenájom     3 312,00
Prijaté úroky z bankových účtov    1 783,00
Prijaté dary na CD a nahrávanie     2 342,00
Ostatné príjmy (budova, auto, technika)  16 120,38

SPOLU:      20 8252,13

Financie

STAV ÚČTOV A POKLADNE K 31.12.2016

POKLADŇA: 1 500,00
TERMÍNOVANÉ VKLADY: 487 161,77
SK7011000000002665000039 - BEŽNÝ ÚČET: 10 725,64
SK1011000000002660000187 - STAVEBNÝ ÚČET: 8 940,30
SK7311000000002928893335 - CD ÚČET: 2 408,29
SK0311000000002947019627 - ÚČET TÁBORY: 871,30
SK7211000000002622206125 - HAWRAN MINISTRY: 697,89



VÝDAJE: 

ISTROPOLIS (prenájom, opravy, údržba) 30 161,00

PREVÁDZKA: 45 830,00
 Budova - Sreznevského (údržba, energie) 11 047,00
 Kancelária 5 997,00
 Telefón a internet 1 814,00
 Oprava a údržba áut - Ford a Nissan 6 755,00
 Administratívne služby, učtovníctvo 3 000,00
 Materiál a zab. pre chvály, video a svetlá 5 674,00
 CD nákup a tlač 1 570,00
 Literatúra, pomôcky - deti 792,00
 Cestovné 2 133,00
 Obedy s hosťami, stretnutia so služobníkmi 3 559,00
 Nedeľa - občerstvenia, zborové akcie 3 489,00

MZDY (vrátane odvodov) 77 792,00

AKCIE: 31 246,00
 Konferencia KvM 3 600,00
 Tábory (rodinný, WL, besiedka) 25 632,00
 Vzdelávanie služobníkov 2 014,00

DARY, ČLENSKÉ A POPLATKY: 20 478,00 
 Členské do RC 6 270,00
 Poistenie majetku, áut a bank. poplatky 2 094,00
 Dary na misiu SK a zahraničie 7 933,00
 Dary iným organizáciam (KvM, Gateway,...) 4 181,00

SPOLU: 205 507,00

HAWRAN MINISTRY: 

Príjem (dary a poistné): 31 682,79
Výdaj: 31 975,12



Priority

POKRAČOVANIE V PROCESE SKUPINIEK

Každý zbor je len tak silný ako sú jeho najmenšie časti. Pracujeme na tom, 
aby sme pripravili ďalších vedúcich pre nové skupinky - molekuly v našom 
zbore. Chceme posilniť existujúce skupinky a vytvoriť priestor i motiváciu 
k tomu, aby mal každý blízke osobné spoločenstvo, kde môže rásť a slúžiť.
          

ZALOŽENIE ZBORU V PEZINKU

Zdravá cirkev rastie. Niekoľkoročné poslanie a volanie po rozšírení nášho 
vplyvu sa na jeseň roka 2017 stane realitou v podobe novej lokality nášho 
zboru v Pezinku. Našou víziou je fungovať ako jeden zbor vo viacerých 
lokalitách a zdieľať spoločnú víziu, zdroje a vodcovský tím.
 

ZBOROVÁ BUDOVA

Rozpoznávame rok 2017 ako kľúčový v rozhodnutí riešenia trvalého miesta 
stretávania sa a pôsobenia pre zbor s jeho víziou viacerých lokalít. Na konci 
roka chceme mať identifikovaný pozemok, existujúcu budovu, alebo miesto 
výhodného trvalého prenájmu.
 

NAHRÁVANIE CD

Veríme, že je naším poslaním šíriť Božie kráľovstvo a slúžiť Bohu darmi, 
ktoré do nás vložil. Požehnanie v oblasti hudby, ktoré Boh zveril do nášho 
zboru, túžime odovzdávať ďalej. Chceme hlásať Boha a spievať o tom, aký je,                     
v nových piesňach na novom CD BCC Worship, aby tak mohli ďaľšie stovky 
ľudí počuť o Ňom a byť povzbudení.
 

USTANOVENIE NOVÝCH VEDÚCICH DO SLUŽIEB

V roku 2017 nás čaká niekoľko posunov v oblasti vedenia niektorých služieb 
a taktiež príprava formátu vedenia zboru, ktorá bude zodpovedať vízii - teda 
jednému zboru na viacerých lokalitách.



RICHARD DANEL
chvály / widelife

richard@bratislavacitychurch.sk

KATARÍNA VATERKOVÁ
office asistent / marketing

office@bratislavacitychurch.sk

TOMÁŠ ŠTRBA
výkonný pastor

tomas@bratislavacitychurch.sk

ĽUBOŠ ILUŠÁK
technický support

lubos@bratislavacitychurch.sk

SHELDON ARMITAGE
pastor BIF

sheldon@bif.sk

PAVOL ZSOLNAI
senior pastor

pasho@bratislavacitychurch.sk

 Kancelária



BANKOVÉ SPOJENIE
DESIATKY A DARY:

SK7011000000002665000039
STAVEBNÝ FOND:

SK1011000000002660000187

ONLINE PRENOS

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY
každú nedeľu o 9:30

MLÁDEŽNÍCKE STRETNUTIE EXIT
každý pondelok od 18:30

www.bratislavacitychurch.sk 

BCC KANCELÁRIA
Sreznevského 2

831 03 BRATISLAVA
+421 915 788 054

office@bratislavacitychurch.sk


